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 یاخالق در علوم و فناور یرانیانجمن ا رهیمد  تییه استیر امیپ

 

 "به نام خداوند جان و خرد"

 
 

فاصله گرفتند و گاه بدان نزدیک   «اخالقصنعت« گاه از »علم و  بشری؛ »گیر تمدن  در تاریخ حدود سه هزار سالۀ رشد چشم 
شدند. هر گاه علم و صنعت با اخالق نزدیک شدند، آبادانی و عمران و رضایت خاطر شهروندان یک سرزمین تأمین شد و 

تاد، جز تبعیض و کشتار و فاجعه به بار نیامد. تیغ برّان از مظاهر صنعت است. آنگاه که  ف آنگاه که بین این دو حوزه فاصله ا
شود ابزار درمان، و ای بسا با یک جراحی سنجیده، انسانی را از رنج و مرگ رهایی دهد؛ اما همین به دست اهل بیافتد، می

اند. اگر حساب صنعت چنین است، حساسیت به علم، هایی را بستتواند جانمظهر صنعت، اگر در دست نااهل قرار گیرد، می
 تواند مضاعف در نظر گرفته شود. شاعر عارف بلندآوازۀ ایران با عنایت به همین نکته گفته است: می

 تیغ دادن در کف زنگی مست

 به که دادن علم ناکس را به دست
کوشیدند با نصایح خود به اهل دانش و حرفه، از تر دنیای پیشین، بزرگان ادب و عرفان ودین، میبه اقتضای مناسبات ساده 

توان آن مقدار پیامدهای ناگوار جدایی علم و اخالق بکاهند. اگر پند و اندرز کلی در دنیای کهن تا حدودی کارساز بود، نمی
ای جدید های پیچیدۀ دنیاثر را در دنیای پیچیدۀ کنونی مؤثر و کافی دانست. مالحظات حساس اخالقی به تناسب وضعیت 

تر از آن هستند که به پندهای اخالقی قابل تقلیل باشند. عنایت به همین نکته بوده است که حوزۀ  تر و چند الیه بسی دقیق 
 ناپذیر کرد.ای مانند »اخالق علم و فناوری« را اجتناب رشته میان

ها فرآیند مانند آن، فاقد شفافیت و تی و دهای که فرآیندهایی مانند اخذ مجوز و امور ثبت و ممیزی مالیاراستی در جامعه به
های گیر کاهش فقر، با بروکراسیچشم اندازی یک خط تولید با ظرفیت حسن شهرت در درستکاری هستند، آنگاه که راه

هایی با تسلط عدیدۀ قانونی در هم پیجیده است، یک شهروند اخالقی و قانونمندار چه رفتاری باید انجام دهد؟ اگر واسطه
پیشنهاد دور زدن قانون و تسهیل فرآیند دهند، چه درصدی از کارآفرینان، جانب قانون را خواهند   ،به برخی خألهای قانونی

 گرفت؟ 
راستی اگر ایجاد یک خط تولید، یا احداث یک مسیر جدید حمل و نقل، ظاهراً زمینه را برای تأمین رفاه جمعیتی قابل توجه  

 به محیط زیست آسیب وارد آورد، چه سازوکاری برای اخذ بهترین تصمیم اخالقی وجود دارد؟  کند، اما از سوی دیگرفراهم  
آنجا که بقای یک شرکت بازرگانی یا مهندسی یا کلینیک درمانی، یا حتی یک واحد غیرانتفاعی آموزشی، به کمتر نشان 

دهد، چه تضمینی برای زارش مالی غیرواقعی میهای برای گشود، و مشاور مالی توصیه دادن سود ساالنه، وابسته دانسته می
 گیری اخالقی مدیران ارشد و سرپرستان واحدها وجود دارد؟تصمیم

به ثبت  1383ساز ایجاد انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری بوده است که از سال ها و اقتضائاتی زمینهچنین پرسش 
های ای از استادان و پژوهشگران رشتهده سال، مشارکت طیف گسترده های خود را آغاز نمود. طی این پانزرسید و فعالیت

های  ویژه زمینهمختلف علم و فناوری پشتیبان اصلی انجمن در نیل به اهداف خود بود است. ترویج اخالق در جامعه، به
نظران دار، صاحبمیاریِ استادان پیشکسوت اخالق مختلف علوم و فناوری، هدف واالی انجمن است. انجمن همچنان دست

 فشارد و به فردایی بهتر، در پرتو تحکیم ارتباط بین علم و اخالق امید دارد. و محققان جوانِ مروج اخالق را به گرمی می
 

 دکتر مصطفی معین

 ریاست هییت مدیرۀ انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری

 1398پاییز 
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 دکتر سعداله نصیری قیداری

 ریاست دانشگاه شهید بهشتی  

 و 

نایب رییس هییت مدیره انجمن ایرانی اخالق در علوم و  

 فناوری 

 

 

 

 

 

 

شهرستان خدابنده زنجان، استاد   ۱۳۳۸نصیری قیداری متولد  سعداله  دکتر  
 سال در وی. است بهشتی شهید دانشگاه در فیزیک رشته ۳0 ۀتمام پای

.  شد  التحصیل  فارغ  زنجان  جهان  صدر  دبیرستان  از  ریاضی  رشته  در  ۱۳56
در رشته فیزیک از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل و دوره  ۱۳6۳در سال 

 ۱۳7۱و    ۱۳67های کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک را هم در سال های  
 در دانشگاه شیراز گذراند. 

های مكانیک سیاالت،   طرح تحقیقاتی مصوب در زمینه  ۳0اجرای بیش از  
نجوم رادیویی، نجوم اپتیكی، مكانیک آماری کالسیک وکوانتومی در 

های شیراز، زنجان، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحصیالت دانشگاه
وزارت صنایع و معادن و شرکت مخابرات  ،تكمیلی در علوم پایه زنجان

 ۱۳۸۱از سال  ان  ایش  . همچنیندر کارنامه ایشان شایسته توجه است  زنجان
-ها برخی طرحاز بین این طرحبودند.    یابی طرح رصدخانه ملیمدیر مكان

اند که به طراحی و ساخت اولین تلسكوپ های کاربردی و عملی بوده 
 رادیویی در کشور، طراحی و 

ساخت چند تلسكوپ از نوع نیوتونی و کاسیگرین و طراحی و ساخت دید 
 د.توان اشاره کر سنج نجومی می

نامه رساله دکتری تخصصی و پایان ۴0راهنمایی و مشاوره بیش از ایشان 
مقاله فارسی و انگلیسی را   70و همچنین نگارش بیش از    کارشناسی ارشد

 در رزومه علمی خود دارند. 
 

 المللی های اجرایی ملی و بینسوابق و مسئولیت
 ۱۳72تا  ۱۳67نماینده انجمن فیزیک ایران در دانشگاه شیراز  

 ۱۳7۴-۱۳72مدیر گروه فیزیک دانشگاه زنجان  

 ۱۳۸۳الی    ۱۳۸۱و    ۱۳75-۱۳7۳رئیس دانشكده علوم دانشگاه زنجان  

 ۱۳7۸-۱۳7۴معاون آموزشی دانشگاه زنجان   

 ۱۳7۸مشاور رییس دانشگاه زنجان   

 دانشگاه زنجان -اندازی مقطع فوق لیسانس فیزیک مسئول راه  

 دانشگاه زنجان-ی فیزیک اندازی مقطع دکترامسئول راه  

 ۱۳96تا   ۱۳9۳، و ۱۳9۳الی  ۱۳90، ۱۳۸5-۱۳۸2رئیس انجمن نجوم ایران 

 یابی رصدخانه ملی ایرانمدیر کمیته مكان  

 مسئول تاسیس رصدخانه دانشگاه زنجان 

 دبیر کمیته علمی کنفرانس دانشجویی انجمن فیزیک ایران  

 ۱۳۸۳-۱۳۸۱رئیس دانشكده علوم دانشگاه زنجان  

المللی نجوم در مرکز تحصیالت تكمیلی ر کمیته اجرایی دوره بین  دبی  
 در علوم پایه زنجان

 ۱۳۸۱دبیر کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال   

های ساالنه پژوهشی نجوم انجمن دبیر کمیته اجرایی سلسله همایش 
 ۱۳7۴از سال  نجوم ایران

 ۱۳۸7نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم   

نایب رییس کمیته تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات  
 ۱۳۸7مجلس هشتم 

 ۱۳9۱ - ۱۳۸7نایب رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسالمی،  

 ۱۳9۳الی  ۱۳90و  ۱۳90ی ال ۱۳۸7نایب رییس انجمن فیزیک ایران  

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی،  
۱۳90-۱۳9۱ 

 ۱۳9۱سردبیر خبرنامه انجمن نجوم ایران،  

نماینده وزیر علوم در دفتر رسیدگی به تخلفات اساتید و کارکنان  
 ۱۳92دانشگاهها، 

 ۱۳92ایران. کارشناس استاندارد با حكم رییس سازمان ملی استاندارد  

پژوهشی  اعضای هییت مدیرۀ انجمن –کوته نوشت زندگینامه علمی   
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معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با حكم  
 ۱۳92وزیر علوم. 

های آزاد استان نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه 
 ۱۳92زنجان، 

 ۱۳9۴ سرپرست کمیسیون ملی یونسكو در ایران، با حكم وزیر علوم.  

المللی  در اجالس بین "كومدیریت شهری از منظر یونس"رییس پنل  
 ؛۱۳95شهرداران و شوراهای شهر، 

دبیرکل کمیسیون ملی یونسكو در ایران، با تصویب هیات دولت و حكم  
 ۱۳95 وزیر علوم. 

 ۱۳96 ،مدیر مسئول پیام یونسكو 

دبیر هماهنگ کننده نشست های دو ساالنه شیخ شهاب الدین  
 ۱۳97سهروردی در کمیسیون ملی یونسكو، 

 ۱۳9۸حكم وزیر علوم،  دانشگاه شهید بهشتی تهران، با رییس 
 

 ها، نهادها و مؤسسات عضویت در سازمان 
 ۱۳72 تا ۱۳7۱  سال از شیراز  استادیار گروه فیزیک دانشگاه 

عضو هیات علمی همكار مرکز تحصیالت تكمیلی در علوم پایه زنجان  
 ۱۳۸6 تا  ۱۳72از سال 

 ۱۳۸2تا  ۱۳72استادیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان از سال  

 ۱۳۸6 تا  ۱۳۸2دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان از سال 

 ۱۳9۳تا  ۱۳۸6استاد گروه فیزیک دانشگاه زنجان از سال 

 کنون   تا ۱۳9۳ سال  از  تهران  بهشتی  شهید  استاد دانشكده فیزیک دانشگاه 

 های بنیادیپژوهشگاه دانشعضو شورای علمی پژوهشكده نجوم  

 المللی نجوم  عضو مجمع بین 

 عضو هیئت تحریریه مجله نجوم  

 ۱۳۸۴ های علوم فیزیک کشورعضو هیات موسس اتحادیه انجمن 

 عضو هیئت موسس انجمن نجوم ایران  

 عضو هیئت مدیره انجمن نجوم ایران 

 ۱۳۸۳ عضو کمیته علمی المپیاد نجوم کشور 

 رصدخانه ملی ایرانعضو شورای راهبری  

 عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران  

 عضو شورای پژوهشی انجمن اعجاز قرآن، ایران 

 ۱۳۸۳تا  ۱۳77عضو شورای آموزش و پرورش استان زنجان از سال  

 ۱۳۸۱عضو کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران در سال  

 ۱۳9۱عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اعجاز قرآن در سال  

 نمرکزی انجمن دانشگاهیان و محقققان ایران در آلما عضو شورای 

 ۱۳9۱- ۱۳۸7عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی،  

ای و آماتوری در مجلس شورای  عضو و موسس فراکسیون نجوم حرفه 
 اسالمی 

ضو کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور از طرف مجلس شورای  ع 
 اسالمی 

دن اسالم و ایران شورای عالی انقالب عضو کمیته فرهنگ و تم 
 تا کنون ۱۳۸7فرهنگی، 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی، سالهای ،  
۱۳۸7،۱۳۸9،۱۳90 

 ۱۳9۱-۱۳۸7عضو هیئت رئیسه اطاق تعاون زنجان،  

عضو کمیته علمی دومین مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا و  
 ۱۳9۱، تهران، FASPED)اقیانوسیه یونسكو برای آموزش )

 ۱۳۸۸عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی زنجان  

عضو هیات مؤسس بنیاد اشراق شیخ شهاب الدین سهروردی  
 ۱۳9۱خدابنده

های صنعتی شیراز، عضو هیات امنا و رییس کمیسیون دایمی دانشگاه 
 سال   فسا، کازرون، دارابسهند تبریز و هنر تبریز، با حكم وزیر علوم. از

 آباده،   جهرم،  فیروزآباد،  المرد،  الر،  اقلید،  ،  شیراز،  دانشگاههای  و  ۱۳92
از   پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،ISC مرکز
 ۱۳97سال 

 ۱۳92عضو هیات داوران بیست و هفتمین جشنواره خوارزمی،  

 ۱۳92عضو ستاد رفاهی وزارت علوم. با حكم وزیر علوم ،  

اولین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار و   کمیته علمیعضو  
رییس پنل صلح و وفاق ملی با حكم دکتر واعظ مهدوی معاون سازمان 

ریزی و آقای بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی مدیریت و برنامه
 ۱۳9۴و گردشگری، 

عضو کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت علوم. با  
 ۱۳9۴یر علوم. حكم وز

عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم.  
 ۱۳9۴با حكم وزیر علوم. 

عضو هیات داوران دومین دوره انتخاب و معرفی پایتحت کتاب ایران.  
 ۱۳9۴با حكم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

عضو کار گروه شورای عالی ستاد توسعه فناوریهای لیزر، فتونیک و  
ختارهای میكرونی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با سا

 ۱۳95حكم وزیر علوم، 

رییس کارگروه حفاظت از میراث فرهنگی کمیته فرهنگ و تمدن  
 ۱۳95اسالم و ایران، شورای عالی انقالب فرهنكی، 

 ۱۳97عضو هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین،  

 ۱۳97ت امنای بنیاد ثبوتی، عضو هیات موسس و هیا 

 .۱۳97عضو هیات تحریریه فصلنامه اپتو الكترونیک، دانشگاه پیام نور،   

 ف عضو حقیقی کمیسیون علوم پایه شورای عالی عت 
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عادی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در  جلسه مجمع عمومی
 در دفتر انجمن برگزار شد.   ۱۱/06/۱۳9۸روز دوشنبه مورخ  ۱7ساعت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

خوشامد گویی به  ودر این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از قرآن مجید 
مستقر  انجمن  مدیرهجهت انتخاب اعضای هییت  رییسههییت  ،حضار

 شدند.  
 اعضای هییت رییسه عبارت بودند از :

 محمد علی دهباری به عنوان رییس  .1

 تقی شیروانیان به عنوان ناظر  .2
 علی مقیمی به عنوان ناظر   .3

 محبوبه آطاهریان به عنوان منشی  .4
سپس جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد گزارش هییت مدیره را در مورد 

ر ادامه گزارش مختصری از وضعیت  و د نموده ارایهپنجم عملكرد دوره 
 .  شد بیانمالی انجمن 

برای  برنامه های راهبری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت  پس از آن
نامزدهای عضویت در انتخاب اعضای ششمین دوره هییت مدیره انجمن، 

رای گیری صورت گرفت.  نتایج  و  ،معرفی هییت مدیره و بازرسی انجمن
 به شرح زیر شد: نفر  ۱۳نتخاب منجر به اقرائت آرا 

 اعضای هییت مدیره: 
 رای( ۳0دکتر مصطفی معین ) .1

 رای( 2۸دکتر هادی خانیكی ) .2

 رای( 2۸اردشیر منصوری) .3

 رای( 2۳دکتر جعفر میلی منفرد) .4

 رای( 2۳دکتر سعداهلل نصیری قیداری) .5

 رای( 22نوری زاده)دکتر مریم  .6

 رای( 20دکتر محمد حسین بنی اسدی) .7

 رای( ۱۸دکتر مریم مالمیر ) .8

 رای( ۱7 دکتر تقی شامخی ) .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 اعضای علی البدل هییت مدیره:

 رای( ۱7) شهیندخت موالوردی .10

 رای(  ۱۱) دکتر ناصر الدین علی تقویان  .11

 بازرسان: 

 رای( )بازرس اصلی( 20) دکتر نجفقلی حبیبی .12

 رای(  ۸) احمدی محمد خان .13
 )بازرس علی البدل( 

پس از اعالم نتایج رای گیری و تبریک به اعضای جدید تاریخ اولین جلسه 
گردید. هییت مدیره تعیین 

 

مجمع عمومی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری گزارش  
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  98 آباندر رابطه با حوادث  انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری بیانیۀ

 "هب انم خدا" 
کان، انسان و جامعه را هب فهم و کنش شایسته ربای کاستن از  اهی گوانگون و جلوگیری از اتالف رنجمسئولیت اهی اخالقی و علمی فرارت از زمان و م

اهی اندوهبار گیری اعتراضات و انآرامیخواند. انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری رد پی شکلمنابع انسانی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرا می
هب جا نهاد ربرسی علل و عواقب   معنوی گین مادی وکه پس از اعالم گرانی بنزین مناطق مختلفی از اریان را فراگرفت و خسارتهای سن   1398آبان  

آینده،   آن و مسئولیت اخالقی، علمی و اجتماعی خود را موضوع کار قرار داد. این رویداد تلخ نشان داد که انباشت انرضایتی، انرباربی و هراس از
اهی قوام و دوام ملک و ملت را مورد  ای کرده است که رد صورت ادامه و یا تکرار، بنیانجامعه اریانی را مستعد ارباز خشونت و انامیدی رپدامنه

گوهن رخداداهی  ینآمداهی ادهد. انجمن اکنون ضروری می داند که هشداراهی مکرر نهاداهی علمی، اخالقی و مدنی را ردباره پیمخاطره جدی قرار می 
گان و جامعه یادآور رت و خشناهی وسیعاجتماعی و اقتصادی که وقوع آنها متاسفاهن با افصله زمانی زندیک رت و با دامنه رت محتمل شده است هب مسئوالن ، نخب

بیند و آن  نمی   96اوری پیرامون اعتراضات دیماه شود. هب این سبب و رد این زمان نیز هیچ سخنی را گویارت از بیانیه انجمن اریانی اخالق رد علوم و فن
 .را مجددًا یادآور می شود

 انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری 
 1398آرذماه  

http://iranethics.ir/find.php?wid=42
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 1396  ماه ی اعتراضات د   رامون ی پ   ی اخالق رد علوم و فناور   ی ان ری انجمن ا   ه ی ان یب 
 " انم خدا   هب " 

هب اتمل و ربخورد مسئوالهن همه   ازیهب دنبال داشته است، ن  یو معنو یو خسارات ماد  یرد مناطق مختلف کشور که متاسفاهن بعضاً منجر هب خشونت و آشوب شده و تلفات جان  ری اخ  اهی یو انآرام  اعتراضات
گان جامعه دارد. انجمن ا تی و شخص  یمدن  ،یت ی  کم حا ینهاداه   ط ی داند که رد شرا   یم  فهی وظ  کیو آکادم  یمدن  یخود و رد حد  نهاد یو علم  یاخالق  یاه تی رباساس مسئول  ،یعلوم و فناور اخالق رد یان ریاه و نخب

کات  یو نگران کننده کنون  دهیچ ی پ   :شود ادآوریرا  ین
  ت ی هب مطالبات و انتقادات و اعتراضات شهروندان و مسئول   ییحکومت رد اپسخگو  یاخالق   تی است: مسئول   یاخالق   یاه  تی رو توجه هب مسئول   شی کاهش و حل مسائل پ   یربا  کردی رو  نی و مورثرت  نی مهمتر  -1

گان و جامعه رد سامانده  یاخالق   .یو فرهنگ  یاس یس  ،ی اقتصاد ،ی مختلف اجتماع  یخواسته اه یری گ  یارباز و پ  ندی رد فرآ یگر یو رشد خشونت و افراط  شی دای از پ  یری شگ ی آنها و پ  یمدن  ینخب
گام ی مورث رد جامعه و پ  یو اطالع رسان  تی هب موقع، شفاف  ییگفت و گو، ارتباط فعال ، اپسخگو یاه و سازوکاراه انیبن  تی تقو -2 است. رد  یو اخالق  ریاجتناب انپذ یکار ضرورت  نی نهاداه و مسئوالن کشور رد ا یش
دانست و هب جد از محدود و مسدود شدن گفت و گو رد سطوح مختلف   یاخالق  ری غ  یرد اقمت اه  یو جناح  یاس یس  شی منفعت و گرا هررا عماًل مقدم رب  انریا ندهی کشور و آ یاساس  لی توجه هب مسا دیبا ری مس  نی ا

 .کرد زی رپه 
گان  یت ی و مسئول  دهی پسند یاه، قشراه و طبقات محروم، امر جواانن، گروه یطرح و ربآورده شدن خواسته اه یربا تالش -3 ، دستآو نی است، اما آنجا که هم  یهم   ، ی اس یس  یحساب اه هیتسو یربا یزیکلمه حق 

ت م  یو را یدموکراس  فی تضع   .است یان ریجامعه ا یو اخالق  یاس یسالمت س  یربا  یجد یدی که تهد ندی نش  ینفرت و خشم م  ند،ی آ  یم  مارهب ش  یعقالن  یکه امور یت ی انرضا ینقد و حت  یشود، هب جا یمل 
مختلف، شکل   یاه یگسترده ، رانت خوار یاختالس اه ر،ی فراگ  یاست؛ فساداه ری اخ  یرخداداه شی دای پ  کیو عوامل دور و زند شهی اه و ر نهی هب زم  یتوجه همه جانبه و علم  ،یجمله الزامات اخالق  از -4

گاه اه  یری گ  گوانگون    یاه  تی موجب اعمال محدود  گری د  یمردم دامن زده و از سو  یشت ی مع   لی و مسا  یو گران   یکاری و ب   ضی هب فقر و تبع   ییمسئوالن که از سو  انیم   یری اپسخگو و اختالف و ردگ   ری و غ   یمواز  یدست
 ی زبان خطر  نی آمدن ا انیآورده است. هب م  دانیتنگ کرده و عماًل زبان خشونت را هب م  یو اقنون  یمدن  یجامعه شده است، راه را رب ارباز اعتراض اه و انتقاداه یو اجتماع  یو فرهنگ  یاس یس  یرد زندگ 
 .نندی ب  یم  بی خشونت و تنش آس  نی است و همه ملت از ا یاس یو اخالق س  ییاقنون گرا ،ی دموکراس  ،ی آزاد یربا یاساس 
  ی گر یتوانند از رشد و گسترش نفرت و خشونت و افراط  یداند، خواست که رد هر مرحله که م  یکه خود را رد قبال خداوند و رد ربارب ملت و کشور مسئول م  یان یاز هر کس، هر نهاد و هر گروه و جر دیبا -5

  ی دی رو را باال ربند. انام  شی هب اصالح امور و حل مسائل کوچک و زبرگ پ  دیو ام  ندی خواسته اه و انتقادات دعوت نما یرا هب طرح منطق  ری سال و پ  انیکنند و عموم شهروندان، را اعم از جوان و م  یری جلوگ 
 . جود آورد فرد و جامعه هب و یرا ربا یاخالق  یافجعه اه نی تواند زبرگتر یاست که م  یآفت  نی مهمتر

 1396  ماه   دی   انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری
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 : با عنوان مهر ماه  نشست 

 "آموزه های اخالقی موالنا"

 سخنران: دکتر ناصر مهدوی

 

 

 

 

 

 

 

 

با  ۱۳9۸در سال  یاخالق در علوم فناور یرانی انجمن ا ماه مهر نشست
نشست در ادامه ارایه گزیده ای از    .برگزار شدسخنرانی دکتر ناصر مهدوی  

 شده است:
 ت یشخص  یاریبا بس سهیدر مقا میمنصفانه قضاوت کن میاگر بخواه 

 یهودیاز بودا گرفته تا عارفان  یغرب و شرق، متفكران یمعنو یها
 .است رگذاریبرجسته و تاث اریموالنا بس تیمتاخر مانند بابر، شخص

 شتر یب یانسان امروز تامل ها یبرا یمولو یجا دارد درباره آموزه ها 
و  یاز مشكالت معرفت یبخش میبتوانکه  دیام نی. به اردیصورت گ

 .میامروزمان را حل کن یاخالق

و رابطه انسان با  نیو نگاه عارفانه دو نگاه مختلف به د هانهینگاه فق 
 خدا موال است و هرچه او فرمان داد   هانیکنند. از نگاه فق یخدا ارائه م

 
 

 یی بایو ز ریبنده اطاعت شود. اما از نگاه عارفان خداوند خ یاز سو دیبا
 .است باشناسانهیعاشقانه و ز یمحض است و انسان در رابطه ا

 ی نقصان دارد و نبوت برا یعاد یعقل ما انسان ها هانهینگاه فق از 
 م یتوان  یم  میما آمده، اما در نگاه عارفانه چون ما عاقل  یحل مشكل عقل

انسان  ییگفتگو و راهنما یبرا امبریو پ میبهره ببر ایانب یاز آموزه ها
 .ناقص العقل ایعقل  یعاقل آمده نه انسان ب

به  دیبا زیناگر میصحبت کن یمولو یدرباره مكتب اخالق میاگر بخواه 
دو  یكیمكتب ها در  نی. اگرچه امیافكن یب ینگاه یمكاتب مهم اخالق

همچون  یکسان یر آرارا د نهیتوان زم  یشدند، اما م قیتدق ری قرن اخ
 .دنبال کرد لسوفانیف گریاز آن ارسطو و د شیو پ یونانی كوریاپ

 لهیبه وس ریداشت که بعدها در قرون اخ دیلذت تاک نیشتری بر ب كوریاپ 
 .البته قابل نقد است یتئور نیهم چون بنتام بسط داده شد. ا یکسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریغ یبه گونه ا دیبا یکانت بود که معتقد بود فعل اخالق گریمتفكر د 
آن است که  یشود. فعل اخالق نییتب ییو منفعت گرا ییاز لذت گرا

سان   نیآن فعل را روا بداند و بد   ردیقرار گ  تیاگر در آن موقع  یهر عاقل
 لت یاز فض دیجد یها فیآمد سپس نوبت به توص دیاخالق وظبفه پد

 ی منظر اخالق فعل انسان نیرسد. از ا یم ستمی در قرن ب رسطوا ییگرا
 .باشد   دهیرس  یها را از خود دور کرده باشد و به وارستگ  یدیاست که پل

گنجد  یم لتیتحت عنوان اخالق فض یمولو شهی رسد اند یبه نظر م 
 ی قرآن  یآموزه ها  گریارسطو و از طرف د  یاخالق  هیبه نظر  یکه از طرف
 .است کینزد یو امام عل

 
 

 سخنرانی های انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در فصل پاییز
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 :با عنوانآبان ماه  نشست 

 "در جهان فناورانه ستنیز یاخالق"  

 سخنران: دکتر محمدرضا کالهی

 

 

 

 

 

 

 

 

با   ۱۳9۸در سال  یاخالق در علوم فناور یرانیانجمن ا آبان ماه نشست
 ،یدکتر محمدرضا کاله .برگزار شدسخنرانی دکتر محمدرضا کالهی 

 ،وموزارت عل یو اجتماع یپژوهشكده مطالعات فرهنگ یعلم اتیعضو ه
موضوع اخالقی زیستن در جهان فناورانه مورد تحلیل قرار دادند که گزیده 

 ای از نشست در ادامه ارایه شده است:

همرفته دو  یمعاصر، از دوره مشروطه تا کنون رو رانیتوان در ا یم 
همراه با  ردك یرو. ۱:  کرد کیتفك یرا نسبت به تكنولوژ كردیرو
 همراه با تنفر كردیرو .2  یفتگیش

 ی و رفاه حاصل از تكنولوژ شرفتینسبت به پ  كمی كردیصاحبان رو 
 ستن یز  یرا برا  یدوم تبعات تكنولوژ  كردیحسن نظر دارند و صاحبان رو

شدن انسان از خود و  گانهیو آن را موجب ب نندیب یم یانسان منف
 ار یرا ابزار سودمند در اخت ینخست، تكنولوژ كردیدانند. رو یم گرانید

  .ی تكنولوژ اریدر اخت یدوم انسان را ابزار كردیابد و روی یانسان م

 
 

 

 

 
 ا ی "یتكنولوژ"گفتار امروز که  یدیاز واژگان کل یكیدر کنار  

 یبه درست دید دیاست، با "اخالق" گریواژه د دیاست کل "یفناور"
جامعه   یمسئله اخالق برا  ریاخ  یهاو چرا در دهه  ستی منظور اخالق چ

و شرح  "انیرانیا اتیخلق"متفكران از  یبرجسته شد. برخ یرانیا
   .سخن گفتند ریاخ یدهه ها در اتیخلق نیمختصات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

آرمان "دوران  توانیمعاصر را م رانیا یگذشته از دوره ها ۀچند ده 
است که ابتدا  یدوران نیچن انیکرد. در م فیتوص "یجمع یها
دهد. اما در مقابل آن دوران که  یرخ م "جنگ"و سپس  "انقالب"

از دهه هفتاد  افت،یرد آن را  توانیم 60 یو حت 50و  ۴0 یهادهه
داد که  یگریخود را به گفتمان د یجا "یروزیپ"و  "آرمان" یهژمون

 .دانست "تیموفق"توان آن را گفتمان  یم

 یدارد؛ فرد انسان دیتاک "جمع" یبه جا "فرد"گفتمان متاخر بر  نیا 
بكند تا  شتریخود ب  یبكند تا شادتر باشد و فرصت ها را برا دیچه با
 یدر نقد و بررس  ییهااست که کتاب  یابحبوحه   نیتر باشد. در چنموفق 

 "تیو معنو تیعقالن"مانند  ییما نگاشته شدند. گفتمان ها اتیخلق
 انه«یدوره متاخر است که من آن را »ذره گرا نیا یهایژگیهم از و

 .نامم یم

گفتمان متاخر   نیا  ندهینما  م،یبدان   یعتیدوره اول را دکتر شر  ندهیاگر نما 
متفح  دیشا انیدانست. گفتمان جناب ملك "انیاستاد ملك"توان  یرا م
است در کنار  انهیگرادوره متاخر ذره نیمتناسب با ا كردیرو نیتر

 ."تیموفق"مرکز بر مت یگفتمان ها

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

10 
 

1398( پاییز 21خبرنامه الکترونیکی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری )شماره   

  :ماه با عنوان آذرنشست 

 "رهبری اخالقی با رویکرد جوانمردی"

 غالمرضا خاکیسخنران: دکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 
با  ۱۳9۸نشست آذر ماه انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در سال 

گزیده ای از نشست در ادامه  سخنرانی دکتر غالمرضا خاکی برگزار شد.
 ارایه شده است

توانیم از متون آیینی و ادبی خود موارد کاربردی استنباط چگونه می  
 کنیم که با واقعیت امروز سازگار باشد؟ 

اگر هر کس بر اساس منافع شخصی خود عمل کند و رفاه دیگران را 
 .د شدانگیز و وحشیانه خواهنادیده انگارد، زندگی کسل کننده، نفرت 

نسبت بین قانون و اخالق این گونه است که قانون از بیرون و اخالق از 
کند. ما نیاز به اخالق داریم تا در کنار قانون درون انسان را کنترل می 

 .زندگی را سامان دهیم

  چرا باید اخالقی بود؟ 

خواه است و همین دلیل گرایش طبق یک تئوری قدیمی، آدمی عدالت . ۱
   .اخالقی بودن داردبه 

ریشه اخالقی بودن غمخوار بودن است، انسان آن هنگام اخالقی . 2
 .خوار شده باشدشود که غممی

 نیاز جامعه به همبستگی  . ۳

  نیاز به امنیت خاطر. ۴

های شناختی )آرامش/رضایت باطن/ زندگی معنادار/ امید/  آرمان . 5
 شادی(

 ؟حاسبات اخالق جا دارداندیشه جوانمردی در کدام قسمت از م 

تمرکز ما بیشتر ارتباط جوانمردی با اخالق در علم مدیریت در ابعاد سازمانی 
 .است

ای موفقیت سازمان عبارت است انسان در موقعیت. اخالق حرفه 
 .سازمانی با رعایت الزامات اخالقی است

،  کارمند شهروندمدار پنج خصلت رفتاری باید داشته باشد: نوع دوستی
 .شناسی و در نهایت جوانمردیوظیفه ،ادب و نزاکت  ،مدنی  حضور

 
 
 
 
 
 
 
 

های طبق یک تعریف جوانمردی یعنی: شكیبایی در موقعیت 
 .مندینامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض و نارضایتی و گالیه

 در جستجوی جوانمردی سازمانی چونان یک نظام اخالقی 

 جوانمردی، تفسیر و تعریفی سازمانی ارائه کرد؟توان از آیا می . ۱

 توان جوانمردی سازمانی را سنجید؟ با چه شاخص هایی می . 2

در ادبیات، جوان به معنای نیک/ خوب/زیبا و مرد به معنای انسانیت است 
 .و در جوانمردی سن، مقام و جنسیت مطرح نیست 

  :موالنا تعبیری دارد 

 علت استفتوت، دادن بیپاکبازی خارج هر ملت است/ که 

 امید سودها/ آن خدایست آن خدایست آن خداآن که بدهد بی  

جوانمردی سازمانی: مجموعه ای از رفتارهای انتخابگرانه و فراتر از  
های چارچوب وظایف شغلی است که یک شاغل نسبت به شخصیت

حقوقی و حقیقی درون و بیرون سازمانی از خود آشكارا یا پنهانی 
دهد. انجام این رفتارها، نه به خاطر هراسی از تنبیه شدن  نشان می

 .بوده و نه چشمداشتی برای پاداش گرفتن از مافوق

  های درون سازمانیرفتارهای جوانمردانه در حوزه . ۱

 ( نسبت به مافوق )مافوقان ۱-۱

 (نسبت به همكار )همكاران 2-۱

 ( نسبت به زیردست )زیردستان ۳-۱

 دانه در حوزه برون سازمانیرفتارهای جوانمر . 2

 در حق رقبای فردی و سازمانی۱-2

 های فردی و سازمانیدر حق مشتری2-2

 (نفعان آن )حقیقی و حقوقیدر حق سازمان و ذی۳-2
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 ۱۳9۸  ماه  آبان  ۱۸  رجندیدانشگاه ب  دیاسات  یاز منشور اخالق  ییرونما  مراسم
 دکتر   ،یم و فناوروانجمن اخالق در عل  سیرئ  ن،یمع  یبا حضوردکتر مصطف

دانشگاه در محل  دیاز اسات یو جمع رجندیدانشگاه ب سیاحمد خامسان، رئ
 .شد  زاردانشگاه برگ یو اجتماع یسالن فرهنگ معاونت فرهنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  س یدکتر احمد خامسان رئ رجند،یدانشگاه ب یگزارش روابط عموم به

  ن، یبه دکتر مع رمقدمیجلسه با عرض خ نیا یدر ابتدا رجندیدانشگاه ب
خدمات  ونیو توسعه خود را مد شرفتیاز پ یبخش رجندیگفت: دانشگاه ب

 .داند یم شانیدر زمان وزارت ا نیدکتر مع ارزنده 

  ی مجتمع آموزش عال  لینكته که تبد  نیبر ا  دیبا تأک  رجندیدانشگاه ب  سیرئ
صورت گرفت، به نقش دانشگاه  شانیا یدر زمان تصد رجندیبه دانشگاه ب

 نیاخالق مدارتر  رجندیاشاره کرد و افزود: دانشگاه ب  ینسانا  یروین  تیدر ترب

 رو نمایی از منشور اخالقی اساتید دانشگاه بیرجند گزارش 

 توسط ریاست انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری
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دانشگاه  روزو با توجه به مراسم ام  ندیب  یرا در خود م  یعلم  ئتیه  یاعضا
 .کند یمنشور استقبال م نیاز ا ییاز رونما رجندیب

از روند   یگزارش زیدانشگاه ن یمعاون آموزش یتیادامه دکتر محسن آ در
 .منشور را از ابتدا تاکنون ارائه کرد نیا یریشكل گ

انجمن اخالق در علوم و  سیرئ ن،یمع یجلسه، دکتر مصطف نیادامه ا در
االول گفت: امروز اصل اخالق در جامعه  عیماه رب کیضمن تبر یفناور

 هایبداخالق نیکند که علت ا یشناس بیآس دیمفقود شده و دانشگاه با
اخالق   یسازادهیاسالم )ص( پ  امبریفلسفه بعثت پ  از دیدگاه ایشان  .ستیچ

 .مطلوب است یاقدام رجندیدانشگاه ب یاست و ارائه منشور اخالق
 شیدر پ اتیاظهار کرد: چرا امروز دوره انحطاط را به لحاظ اخالق یو

در  ینفاق و تظاهر و چاپلوس دیو با مییگویدروغ م یبه راحت م،یاگرفته

 .ندارد یاسالم همخوان امبریپ رهیبا س هیور نیکشور پررنگ باشد؛ ا
 

 
 

در ادامه بر این امر اشاره  ریاست انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری 
: رسالت دانشگاه در جامعه مدرن چندگانه است و شامل رسالت کرد که
اما در  شودی م رهیو غ یاخالق ،ی و اجتماع یفرهنگ ،ی پژوهش ،ی آموزش

 .است قتیو کشف حق یبه کمال علم دنیراس رسالت دانشگاه رس
و دانشمند عاشق علم را داشته باشد که بر  ختهیاستادان فره دیدانشگاه با

  ی به لحاظ علم دیآموخته دانشگاه باشود و دانش تیآن اساس دانشجو ترب 

 .نسبت به جامعه سرآمد باشد تیو مهارت و داشتن حس مسئول
  ی بر منافع عموم  یمبتن  یرفتار عقالن  جهیرا نت   یگفت: ارسطو خوشبخت  یو
و قدرت   ژیدر قبال جامعه فراتر از درآمد، پرست   تیو احساس مسئول   داندیم

 .است
است که از  نیدارد و در راس حقوقش ا یفیاستاد دانشگاه، حقوق و وظا

  ی براخاطر  تیاحساس امن  یعنیبرخوردار باشد  کیو آکادم یعلم یآزاد
پژوهش داشته باشد و علم خود را در خدمت کشف مجهوالت قرار دهد و 

در آموزش  یآزاد دیاستاد سر کالس با .ردیخود را به کار گ قیتحق جهینت
را سر کالس بزند بلكه در  یکه هر حرف ستیداشته باشد اما به آن معنا ن

 .از تخصص خود استفاده کند یچارچوب برنامه آموزش
کرد: استاد دانشگاه به   دیتاک  یاخالق در علوم و فناور  یرانیانجمن ا  سیرئ

 نیدانشگاه از ا رونیآزاد باشد و ب دیهم با یاسیس شیو گرا یلحاظ فكر

خود   یفكر شیگرا تواندیدر جامعه م یحقش استفاده کند چون هر فرد
از  اردمو نیاستاد دانشگاه است لذا ا کیاز حقوق  نهایرا داشته باشد و ا

 .در همه جهان است یدانشگاه یهاسنت
خود تعهد داشته  ینسبت به علم و دانش تخصص دیگفت: استاد با یو

  دار یهم خر  ایباشد و حرف اول را در دانشگاه خود بزند و حرفش در دن
داشته  یعلم و تخصص خود تالش کند و نوآور شبردیداشته باشد، در پ

 .باشد
دانشجو   میو تعل تیافزود: استاد به عنوان رکن ثابت دانشگاه در ترب  نیمع
  د ینبا نیبشناسد همچن  تیحرف نخست را بزند و دانشجو را به رسم  دیبا

بگذارد  دی انتظار داشته باشد که دانشجو فقط حرف او را قبول کند و با
  ت یلاستاد نسبت به دانشگاه خود هم مسئو  .دانشجو به استاد هم انتقاد کند

موضوع  نیمثال امروز ا یکند برا تیاز حقوق دانشگاه حما دیدارد و با
  ی مشكل یبا شهردار رجندیدانشگاه ب یهانیمطرح شد که درخصوص زم

از حق دانشگاه دفاع کنند  دیبا انیوجود دارد که همه استادان و دانشجو
گاه دانش میاز حر دیرا ارتقا دهد و همه با امعهج خواهدیچون دانشگاه م

 .دفاع کنند 
از استقالل  دیگاه بادانشاستاد  در ادامه به این امر تاکید کردند کهایشان 

مقدس دانشگاه  میدر جامعه رفتار کند که حر  یادانشگاه دفاع و به گونه 
با   یکس دی نبا .شناخته شود تیمردم به رسم نیو ب یدر باور عموم

و برخورد ناآگاهانه به خود اجازه برخورد با دانشگاه را بدهد و    ینظرتنگ
 .استاد دانشگاه است که از حقوق دانشگاه خود دفاع کند تیمسئول نیا
گفت:   ردیگیبراساس اعتماد شكل م  یاجتماع  هیسرما  نكهیبا اشاره به ا  یو

وجود دارد و  ینیاعتماد، سوءظن و بدب یمتاسفانه در کشور ما به جا
به توسعه برسد که   یاجتماع  هیبدون داشتن سرما  یاست کشور  رممكنیغ

 .است دهیفروپاش یاجامعه ما متاسفانه جامعه
از دانشگاه شروع شود، استاد دانشگاه  دیکرد: تحول جامعه با حیتصر یو
شهروند فعال از جامعه باشد و نسبت به جامعه خود احساس   کی دیبا

 یبه لحاظ سبک زندگ نیکند همچن یابیجامعه را ارز طیو شرا  تیمسئول
از   دیاز جامعه با یکند و شناخت علم یپرخطر جامعه را بررس یو رفتارها

 .شروع شود نشگاهدا
 دیاسات یاز منشور اخالق ییمراسم رونما نیا انیذکر است در پا انیشا

   .بعمل آمد ریمنشور تقد نیا هیانجام شد و از دست اندرکاران ته
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انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری با همكاری دانشگاه تهران و نهاد 
های علمی و مدنی، صاحب نظران و متخصصان حوزه های مرتبط و ذی 

اخالق  "را با شعار "همایش اخالق و فرهنگ شهرنشینی "نفعان اصلی
خرداد ماه دهم تا دوازدهم  در  "برای شهروندان، فرهنگ برای زندگی

 هران برگزار می کند. در ت ۱۳99
اربردی در ــک -ایهـاز اهداف اصلی این همایش توجه به جنبه توسع

مقاالت توسط پژوهشگران ارجمند و شناخت ابعاد، مولفه ها  سازی فراهم
های اخالق و فرهنگ شهرنشینی و همچنین آینده نگری در این و شاخص 

 زمینه خواهد بود. 
 برگزار می شود: این همایش در محورهای زیر 

 شهرنشینی و جنسیت  .1
 شهرنشینی و خانواده .2
 شهرنشینی و اقتصاد شهری .3
 شهرنشینی، فضای شهری و زیبایی شناسی .4
 شهرنشینی و مدیریت شهری  .5

 شهرنشینی، مشكالت و آسیب های اجتماعی .6
 شهرنشینی و تحوالت تاریخی شهرها .7
 شهرنشینی، اخالق و رفتار شهروندی  .8
 شهرنشینی و مدرنیته .9

 شهرنشینی و محیط زیست پایدار شهری  .10
 ارائه راهكارها و الگوهای کارآمد اخالق و فرهنگ شهرنشینی  .11
 شهرنشینی، فناوری و رسانه .12

 
 ۱۳9۸دی ماه  ۱5 :مهلت ارسال چكیده مقاالت
 ۱۳9۸اسفند  ۱5مهلت ارسال اصل مقاالت: 

Email: Ethics.urbanization@gmail.com  
 
 
 
 

  اخالق و فرهنگ شهرنشینیهمایش 

 

mailto:Ethics.urbanization@gmail.com
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 یجهان زهیدوره جا نیپنجم یاهدا مراسمبنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، 

به موضوع  یجار که در سال "اخالق در علم یبرا نایابن س"

با حضور قائم  یاختصاص دارد، در مراسم "یطیمح ستیخالق زا"

 رانیا یاسالم یدائم جمهور ندهیو نما ریسف یو احمد جالل ونسكویمقام 

   شد.برگزار در پاریس سازمان  نیدر ا

برنده امسال   Donald A. Brown . براونیدونالد ا پروفسور

انتخاب شد،  یالمللنیب یداور ئتیه یکه به اجماع از سو زهیجا نیا

اخالق در "از عمر خود را مصروف  یدراز انیاست که سال یریاستاد شه

 یهابا ارائه پژوهش ،"یطیمح ستیاخالق ز" رامونیو خاصه پ "علم

 .معتبر جهان کرده است یهادانشگاه رد سیو تدر نیوز اریبس

اخالق  گاهیبراون در برجسته کردن جا یدونالد ا کیآکادم یدستاوردها

 یالمللنیو ب یدر سطوح مل ییآب و هوا راتییدر موضوعات مربوط به تغ

 راتییتغ نهیدر زم یغفلت از اصول اخالق ییمؤثر او بر چرا یهالیو تحل

ها در مقاالت و  یکاست نیو نحوه رفع ا یطیمح ستیو ز یمیاقل

 ییدر ساختارها یارائه شده است. مشارکت و مشاوره و شانیا یهاکتاب

در  ییآب و هوا یهااستیبر س یادیز ری تأث IUCN و IPCC مانند

 .گذارده است یبرجا یالمللن یسطوح ب

نامناسب )دولت  یمل یهااستیاز به چالش کشاندن س یهراس نامبرده

نداشته و  نیکره زم ستیز طیبوط به مح( در قبال موضوعات مركایآمر

توسعه  یهااستیرابطه اخالق و س ،یطیمح ستیموضوعات اخالق ز

 تیمورد عالقه و فعال یها نهیاخالق در علم از زم یشمولو جهان داریپا

 .بوده است نددانشم نیا یجد

تاکنون به عنوان استاد و پژوهشگر در  20۱2. براون از سال یا دونالد

 فتیگر یهادر دانشگاه نیاشتغال داشته است. عالوه بر ا دنریدانشگاه وا

در  تیو پن است نیچ نگی نانج لند،یوز یژاپن، اوکلند ن  ایناگو ا،یاسترال

 .کرده است قیو تحق سیتدر كایآمر

پروفسور براون در حوزه اخالق، شامل  یهات یو فعال تیاز مسئول یبعض

سازمان ملل  یطیمح ستی ز یالمللن یب استیبرنامه دفتر س تیر یمد

  ییسازمان ملل متحد در خصوص همگرا رکلیمتحد، مشاور دفتر دب

در  رانیمشاور سردب ،ییآب و هوا راتییاخالق و مذاکرات مربوط به تغ

اخالق در علم« یبرا نای»ابن س یجهان زهیدوره جا نیپنجم  
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کنندگان  هیهاز ت نیاست. او همچن یطیست محیموضوعات اخالق ز

آب و  راتییتغ  یالمللن یمتون ارائه شده در کارگروه سوم نشست ب

آب  راتییدر خصوص اخالق تغ ونسكویبرنامه  ابیو ارز  (IPCC)ییهوا

 .است ییو هوا

( به ابتكار و 200۳) ۱۳۸2از سال  "اخالق در علم یبرا نایابن س زهیجا"

  ونسكو ی  یکنفرانس عموم بیو تصو رانیا یاسالم یجمهور شنهادیپ

 ایبه افراد  شود،یبار اعطا م کیکه هر دو سال  زهیجا نی. اافتی تیرسم

اخالق در "  نهیآنان در زم  یعلم  یهاکه پژوهش  ردیگ  یتعلق م  ییهاگروه

و  ردی قرار گ یو مورد استناد علم افتهی کیآکادم تیمرجع  "یو فناور لمع

  ی باشد که منشأ توجه و تحرک محافل علم  ییهات یهمراه با فعال  نیهمچن

مؤلفه اخالق   قینسبت به ارتباط وث  یو دانشمندان و نخبگان و افكار عموم

 نجامد یباره ب نیدر ا قیاست و به تفكر عم یدر توسعه علم

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

نوشتۀ استیون   ،"استادان و نااستادان: اخالق در دانشگاه"کتاب 

کتاب  منتشر نموده است.دکتر سعید غیاثی ندوشن و برگردان ام چان 
 های اخالق آکادمیک نگاشته شده است.مجموعه کتاب حاضر در

ۀ کنندکند که تمرکزش بر نقش تعیینتأکید می  آندر مقدمۀ    نگارندۀ کتاب
علمی که از قدرت خود سوء  . یک هیئت می باشد علمیاعضای هیئت 

علمی فاقد اقتدار نیز تبلور  کند مایه شرمساری است و هیئتمی استفاده 
ای که بر طبق علمی دانشگاه یا دانشكده ت. اما هیئت برداری اسنوعی کاله

مندی از  پردازد فرصت بهرهموازین وجدانی به اعمال اقتدار مناسب می 
تک دانشجویان دیده را برای تکبهاترین هدیه، یعنی یک ذهن تعلیم گران

کند. از دست دادن چنین فرصتی همواره مایۀ تأسف است، اما فراهم می
  بیشتر ای باشد، مایه تأسف  ن قصور در انجام وظایف حرفه زمانی که علت آ

 خواهد بود. 
کتاب از پنج فصل تشكیل شده که در هر فصل به بخشی از زندگی اساتید  

  ها پرداخته شده است. ها و دانشگاهو سازوکارهای موجود در دانشكده
رئیس دانشگاه مونت سنت مری  )توماس اچ پاول  نیز،  در پیشگفتار کتاب

شیفته این کتاب شدم و از آن موقع تا  ۱9۸۸درسال "است:  ( بیان کرده
ام. همیشه این کتاب را مانند خلوتی کوتاه اکنون چندین بار آن را خوانده

رود که نصیحتی بینم که آدمی با خواندن آن گویی به سراغ دوستی میمی
داند نصیحتی خوب و درست است. طی این کند که خودش میبه او می

 علمی، رؤسایها این کتاب را به عنوان هدیه به اعضای جدید هیئت سال
ام. این اثر همچنان امنای دانشگاه اهدا کردهدانشگاه و اعضای هیئت

 "های دوستان و همكاران من خواهد بود.بخش مجموعه کتابزینت 
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1398( پاییز 21خبرنامه الکترونیکی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری )شماره   

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 International Journalزبان اخالق و جامعه )فصلنامه انگلیسی 

of Ethics & Society همكاری انجمن ایرانی  با  20۱۸( که از سال
دانشگاه   اخالق در علوم و فناوری و مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشكی

راه اندازی و تا کنون سه شماره از آن منتشر شده است،  شهید بهشتی
 آماده پذیرش مقاالت نویسندگان در محور های زیر می باشد: 

 
 اخالق در علوم پزشكی و زیست شناسی .1
 اخالق در علوم زیست محیطی و بوم شناختی  .2
 اخالق در علوم اجتماعی .3
 اخالق در علوم فلسفی  .4

 اخالق در علوم فنی و مهندسی   .5

  اخالق در علوم اقتصادی  .6

 info@ijethics.com نشانی الكترونیكی: 
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